فارسی

Farsi I

Wochenprogramm 22.11.-25.11 .21

 .اطالعات

مهمانان عزیز  ،هنوز محدودیت های تماس به دلیل کرونا وجود دارد .نیازی به ثبت نام و قرار قبلی ندارید..

جدید :قانون
G3

قانون  G3در مورد برخی رویدادها صدق می کند .لطفا مدرکی مبنی بر واکسیناسیون کامل یا بهبودی خود ارائه دهید
یا آزمایش منفی واجد شرایط کرونا را ارائه دهید .آزمایش نباید بیش از  24ساعت باشد و باید توسط مرکز آزمایش
انجام شده باشد( .بدون خودآزمایی!)

دوشنبه )ساعت
10:00-12:30

10:15-11:00

– 16:00

(10:00

 cکافه زنان از ( WELCOME-Treffهمیشه مراقبت از کودک وجود دارد).
ما برای یادگیری  ،تبادل ایده و خالقیت در WEIBERWIRTSCHAFT / Dornrosa e.V
 ).. (Karl-Liebknecht-Straße 34مالقات می کنیم .از همه زنان دعوت می شود
ایده های خود را ارائه دهند .ما ساعت صبح در مقابل جلسه  WELCOMEمالقات می
کنیم.
کافه زنان :آلمانی :تمرین و صحبت کردن | آلمانی تمرین کنید
یادگیری آلمانی با هم در حین تمرین و صحبت کردن من با تمرین و صحبت آلمانیرا
یاد می گیرم

11:00-12:00

کافه زنان :آلمانی :نوشتن | نوشته آلمانی
با هم ما نوشتن نامه و ایمیل به زبان آلمانی را تمرین می کنیم.

11:30-12:30

کافه زنان موضوع فعلی:
پروژه  Blickpunkt Migrantinnenیک مرکز تخصصی و خدماتی برای ادغام بازار کار زنان مهاجر در
ساکسونی-آنهالت با پیشنهادات مشاوره ،پشتیبانی و صالحیت است.
کافه زنان موضوع فعلی
راهنمای فرم کمک به پر کردن فرم ها در WELCOME-Treff
سهشنب )ساعت (13:30 – 15:30
راهنمای فرم  Iکمک به پر کردن فرم ها در WELCOME-Treff
چهار شنبه ) ساعت & (11:00-17:00
راهنمای فرم  Iپر کردن فرم ها در WELCOME -Treff
راهنمای کامپیوتر ،برنامه های کاربردی و رزومه را چاپ کنید .ما در رایانه کمک می کنیم و می توانیم اسناد را
مدیریت کنیم
بعد از ظهر بازی ها
پنج شنبه)ساعت (10:00-16:00
دوخت  -تعمیر  -ایجاد (فقط برای زنان )،
کسانی که می توانند خودشان خیاطی کنند می توانند لباس را در باشگاه خیاطی
تعویض یا تعمیر کنند .چرخ خیاطی  ،نخ و لوازم جانبی وجود دارد .من در اینجا
شما می توانید به هر میزان که می خواهید بدوزید  ،ببافید یا قالب بافی کنید.
ما ماشین های خیاطی  ،سوزن  ،نخ و چیزهای دیگر که ممکن است نیاز داشته باشید
 ،داریم.هنگام تمرین و صحبت  ،زبان آلمانی را با هم یاد بگیرید
آنالین :آلمانی برای زنان :تمرین و صحبت کردن
لطفا برای لینک رویداد ثبت نام WhatsApp & Telefon/ Phone: 0176 22 00 71 77 (WELCOME-Treff
بازی شطرنج بیایید شطرنج بازی کنیم  -با هم تفکر و تفریح کنیم .بیایید با هم فکر کنیم و بازی کنیم
آلمانی :تمرین و صحبت آلمانی تمرین کنید
هنگام تمرین و صحبت کردن ،آلمانی را با هم بیاموزید
جدید :شنا برای زنانآیا می خواهید در آب حرکت کنید؟ ورزش شنا انجام دهید؟ با هم می
خواهیم در آب احساس خوبی داشته باشیم .فقط با ثبت نام برای اطالعات بیشتر و
اگر می خواهید آنجا باشید ،به  welcometreff@willkommen-in-halle.deبنویسید
سپس با هم به  Stadtbadمی رویم!

12:00-12:30
11:00-15:00
13:30-15:30
11:00-15:00
14:00-15:00
15:00-16:30
10:00-14:00

10:00-11:00
11:00-13:00
14:30-16:00
17:00-19:00

10:00-12:00

) جمعه  10:00-14-00ساعت
راهنمای فرم  Iبه پر کردن اسناد در  WELCOME-Treffکمک می کنم

Telefon: +49 345 135 348 61, Mobile et WhatsApp: +49 176 22 00 71 77
www.welcometreff.de, facebook.com/welcometreff
E-Mail: welcometreff@willkommen-in-halle.de

